
Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego 

OKIEM KOBIETY 
pełna nazwa stowarzyszenia 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę                         OKIEM KOBIETY, 

                                                             pełna nazwa stowarzyszenia 

zwane jest dalej „stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywad prawa, w tym własnośd i inne prawa 
rzeczowe, zaciągad zobowiązania, pozywad i byd pozywane. 

4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach. 

§ 2 

Podstawą działania stowarzyszenia są przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Terenem działania stowarzyszenia jest teren całej Polski. 

§ 4 

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowośd Będzelin w gminie Koluszki na terenie powiatu 
łódzkiego wschodniego. 
 

II. Cele i środki działania 

 
§ 5 

Cele działania stowarzyszenia: 
1)Promowanie inicjatyw kobiet zmierzających do ich równouprawnienia w dziedzinach 
politycznej, kulturalno-społecznej, oświatowej,  

2) Popieranie działao na rzecz praw człowieka, a zwłaszcza na rzecz równego statusu kobiet i 
mężczyzn,  

3) Aktywne przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji i braku tolerancji w życiu 
polityczno-społecznym, 
4) Pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, dotkniętych przemocą, ofiarom 
przestępstw i patologii społecznych. 
5) Wspieranie rodzin  w dostępie do pomocy społecznej, informacji, poprawy życia 
codziennego. 
6) Działalnośd edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa. 
7) Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet. 
8) Promowanie środowiska lokalnego jako miejsca pracy, życia kobiet i ich rodzin.  
  

 



§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Organizowanie konferencji, seminariów, spotkao i dyskusji tematycznych dotyczących 
problematyki kobiet, ich aktywizacji politycznej i społecznej, rozwijaniu ich zainteresowao. 
2) Szkolenia zwiększające szanse polityczne, zawodowe i społeczne kobiet i ich rodzin.   

3) Działania na rzecz kobiet i ich rodzin: 
- pomoc psychologiczna i prawna, 
- inicjowanie grup samopomocowych, 
- pomoc w pozyskiwaniu informacji, edukacji,  
- poradnictwo zawodowe i rodzinne.  

4) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi: 
- organizacjami kobiecymi 
- organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie celów stowarzyszenia, 
- organizacjami, instytucjami samorządowymi, paostwowymi, międzynarodowymi 
wspierającymi cele stowarzyszenia. 
5) Działalnośd wydawniczą. 
6) Działalnośd szkoleniową. 
7) Działania promocyjne i kampanie społeczne. 
8) Współpracę z Powiatowymi, Wojewódzkimi Urzędami Pracy i innymi instytucjami rynku 
pracy oraz instytucjami pomocowymi. 

 
III. Członkostwo 

 
§ 7 

1. Członkiem stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemne oświadczenie 
o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu. 
2. O przyjęciu do stowarzyszenia decyduje przedstawiciel. 
3. W przypadku odmowy przyjęcia do stowarzyszenia, kandydatowi na członka przysługuje 
odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji 
o odmowie przyjęcia go do stowarzyszenia. 
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

1) śmierci członka, 
2) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce przedstawiciela, 
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 
4) utraty praw publicznych, 
5) wykluczenia członka stowarzyszenia z powodu: 

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, 
b) nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia oraz postanowieo niniejszego 
regulaminu. 

5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze stowarzyszenia podejmuje walne zebranie 
członków. 
6. Do obowiązków członków stowarzyszenia należy: 

1) przestrzeganie regulaminu stowarzyszenia, 
2) terminowe uiszczanie składek członkowskich, 
3) popieranie i realizowanie celów stowarzyszenia. 

 



IV. Władze stowarzyszenia 

 
§ 8 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, które stanowią wszyscy 
członkowie stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Walne zebranie członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 
stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym regulaminem do kompetencji 
przedstawiciela. 
2. Do wyłącznych kompetencji walnego zebrania członków należą w szczególności: 

1) wybór i odwołanie przedstawiciela stowarzyszenia, 
2) uchwalenie regulaminu i uchwalanie zmian regulaminu, 
3) kontrola działao podjętych przez przedstawiciela, 
4) wykluczanie członków ze stowarzyszenia, 
5) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 
6) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
7) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalnośd przedstawiciela, 
8) podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji 

przedstawiciela. 
 
 

§ 10 

1. Uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, 
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy 

termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 11 

1. Walne zebranie członków zwołuje przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek 
co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia i może byd ono zwołane w trybie zwyczajnym 
i nadzwyczajnym. 
2. Walne zebranie członków zwołane w trybie nadzwyczajnym obraduje wyłącznie nad 
sprawami, z powodu których zostało zwołane. 
3. O terminie i porządku obrad walnego zebrania, członkowie stowarzyszenia muszą zostad 
powiadomieni w terminie 7 dni przed posiedzeniem, a jeśli walne zebranie zwołuje się 
w trybie nadzwyczajnym, wówczas członkowie muszą zostad powiadomieni na 1 dzieo przed 
terminem obrad. 
4. O terminie i porządku obrad walnego zebrania, członkowie stowarzyszenia są 
powiadamiani za pośrednictwem telefonu, sms-a, e-maila lub listownie. 
 

§ 12 

1. Kadencja przedstawiciela stowarzyszenia trwa 3 lata licząc od dnia wyborów. 
2. Przedstawiciel pełni swoje obowiązki do dnia wyboru nowego przedstawiciela, jednak 
nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia zakooczenia jego kadencji. 
 

 



§ 13 

Do kompetencji przedstawiciela należy: 
1) przyjmowanie członków stowarzyszenia, 
2) wykonywanie uchwał walnego zebrania członków, 
3) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
4) zwoływanie walnego zebrania członków 

5) podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji walnego 
zebrania członków.  

 
V. Środki finansowe stowarzyszenia 

 
§ 14 

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalnośd ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z majątków stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

 
§ 15 

1. Środkami finansowymi stowarzyszenia zarządza przedstawiciel, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami walnego 
zebrania członków. 
2. Podejmowanie przez przedstawiciela czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich 
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są: 

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 
5) zaciągnięcie innych zobowiązao przekraczających wartośd 10 000 zł. 

 
VI. Postanowienia koocowe 

 
§ 16 

1. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie stowarzyszenia następują w drodze uchwały walnego 
zebrania członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków stowarzyszenia. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, walne zebranie członków określa 
przeznaczenie pozostałych środków finansowych i majątku stowarzyszenia. 
 

§ 17 

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 

Podpisano:  
Mariola Garnys-Jaskóla 

Kaja Jaskóła 
Bogumiła Banaś 



 
 

 
 
 
 

Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia 

Siedziba stowarzyszenia zwykłego OKIEM KOBIETY 

pełna nazwa stowarzyszenia 

mieści się na terenie gminy Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. 

Dokładny adres siedziby stowarzyszenia: 

miejscowośd: Będzelin 

ul. Główna 24C 

kod pocztowy: 95-040 poczta: Koluszki 

 

 
 

 Informacja o przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie 

 
Na podstawie § 9 regulaminu stowarzyszenia na przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego                  
     OKIEM KOBIETY 

                                 pełna nazwa stowarzyszenia 

wybrana została Mariola Garnys-Jaskóla   
imię i nazwisko 

zamieszkała w miejscowości 95-040 Będzelin, ul. Główna 24C 

 dokładny adres zamieszkania 

posiadająca numer PESEL 68050712108 

 
 
 
 

Podpisano:  
Mariola Garnys-Jaskóla 

Kaja Jaskóła 
Bogumiła Banaś 

 


